
 

  
 

  

  

REVIZUIREA JURISPRUDENȚEI CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR 
OMULUI ȘI A CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE CU PRIVIRE 

LA DETENȚIE 

  

IULIE 2022 

Acest buletin de știri reunește cele mai importante hotărâri și decizii în materie penitenciară pronunțate 
de Curtea Europeană a Drepturilor Omului și de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului și de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Prin raportarea principalelor 
tendințe din jurisprudența europeană în domeniul penitenciarelor, acesta își propune să sprijine 
practicienii din domeniul penitenciarelor în domeniul cercetării și al litigiilor, precum și să identifice petele 
albe din jurisprudența europeană pentru a construi căi de litigare strategică.  

PREZENTARE GENERALĂ A CAUZELOR PUBLICATE ÎN PERIOADA MAI–IUNIE 2022 

VOLODYA AVETISYAN împotriva ARMENIEI ■ Cererea nr, 39087/15 
Condiții inadecvate de detenție: încălcarea articolului 3; lipsa unei căi de atac judiciare efective în 
această privință: încălcarea articolului 13. 

 

LANIAUSKAS împotriva LITUANIEI ■ Cererea nr. 6544/20 
Rele tratamente în timpul unei revolte în penitenciar; utilizarea inutilă a forței de către ofițerii din 
penitenciar: încălcarea articolului 3. 

 

ZOGRAFOS ȘI ALȚII împotriva GRECIEI ■ Cererea nr. 29744/13 

Condiții de detenție inadecvate în locurile de detenție de tip deschis și de tip închis: nu există nicio 

încălcare a articolului 3; lipsa unei căi de atac efective în această privință: încălcarea articolului 13 

coroborat cu articolul 3.  

 

NUSALOVA ȘI LYAPIN împotriva RUSIEI ■ Cererile nr. 17492/16 și 35394/17 
Lipsa unei examinări și a unui tratament medical adecvat pentru deținuții cu afecțiuni medicale grave 
(HIV/SIDA, cancer): încălcarea articolului 3. 

 

ABDULLAH YALÇIN împotriva TURCIEI (Nr. 2) ■ Cererile n. 34417/10 
Deținut musulman dintr-un penitenciar de maximă securitate căruia i s-a refuzat permisiunea de 
repartizare a unei încăperi pentru rugăciunile de vineri, fără o justificare adecvată: încălcarea 
articolului 9 alineatul (1).    

 

SAADOUNE împotriva RUSIEI ȘI UCRAINEI ■ Cererea n. 28944/22 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216938
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217248
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217258
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217649
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217716
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7361906-10058158


Prizonier de război marocan condamnat la moarte în așa-numita " Republică Populară Donețk ": 
indicarea unor măsuri urgente. 

 

PESTRIKOVA împotriva RUSIEI ■ Cererile nr. 52548/17 
Condiții de detenție inadecvate pentru deținuții cu dizabilități: încălcarea articolului 3. 
  
IVANTSOV ȘI ALȚII împotriva RUSIEI ■ Cererile nr. 20509/17 și altele 11 
Condiții de detenție inadecvate pentru deținuții cu dizabilități: încălcarea articolului 3. 
 

 

KOZIN împotriva RUSIEI ■ Cererile nr. 1993/17 
Lipsa examinării medicale și a tratamentului paliativ pentru un deținut cu afecțiuni medicale grave 
(cancer): încălcarea articolului 3. 

 

PINNER împotriva RUSIEI ȘI UCRAINEI, precum și ASLIN împotriva RUSIEI ȘI 
UCRAINEI ■ Cererile nr. 31217/22 și 31233/22 
Doi prizonieri de război britanici condamnați la moarte în așa-numita "Republică Populară Donețk": 
indicarea unor măsuri urgente. 

 

CITIȚI EDIȚIA COMPLETĂ PE SITE-UL NOSTRU >> 

 

  

www.prisonlitigation.org 

 21ter rue Voltaire 

75011 Paris 

Franţa 
  

 

  

 

  

contact@prisonlitigation.org 

  

  

 

  

Acest buletin informativ este finanțat de Uniunea Europeană și de Fondul Robert Carr. Cu toate acestea, opiniile și punctele de 

vedere exprimate sunt doar cele ale autorilor și nu le reflectă neapărat pe cele ale Uniunii Europene, ale Comisiei Europene sau 

ale Fondului Robert Carr. Nici Uniunea Europeană, nici Comisia Europeană și nici Fondul Robert Carr nu pot fi considerați 

responsabili de acestea. 
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